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Kvalitetsstandard for praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (SEL § 52, stk.3, nr.2)
Formål

Formålet er at:
Familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare
på barnets/den unges trivsel og udvikling.
 Yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter.
 Støtte op om familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen.
 Støtte op om børnenes trivsel.


Indhold

Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan det faglige indhold
blandt andet være at:
 Give støtte til at få struktureret hverdagen og etablere relevante og alderssvarende sociale relationer.
 Anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af
forældreskabet.
 Give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag
til at fungere i overensstemmelse med børnenes behov.
 Undervise forældre i hvad børn kan mestre på de forskellige udviklingstrin.
 Være rollemodel og understøtte positive tiltag
 Øge familiens indsigt i egen situation
 Hjælpe til at sikre, at barnet/den unge dagligt kommer i
skole eller daginstitution.
 Understøtte at barnet/den unge trives og ikke lider skade.
 Iværksætte individuelle kontakt- og samtaleforløb
Hjælpen ydes som udgangspunkt på hverdage, men kan også
ydes aften og weekender. Det bør fremgå af handleplanen, hvis
indsatsen ligger ud over almindelig arbejdstid, og der skal være
et specifikt formål med det.

Målgruppe / tildelingskriterier

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:

Omfang/varighed

Rådgiver vurderer omfang og varighed.

Familier, der af hensyn til barnets/den unges særlige behov har brug for en støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter.
 Familier, der har problemer med at opretholde struktur i
dagligdagen kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre i et omfang, der truer barnets/den unges
trivsel og udvikling.
 Familier, der har ressourcer og motivation til at indgå i
en udvikling af struktur i dagligdagen.


Støtten kan tilrettelægges fordelt på flere dage om ugen.
Det skal ved iværksættelse af foranstaltningen angives hvor
længe foranstaltningen forventes at vare.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert hal-

3
ve år.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem
foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes, ændres eller
ophøre.
Tildeling

Foretages af den enkelte rådgiver med baggrund i en konkret
individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne i
den børnefaglige undersøgelse iht. SEL § 50.

Levering af ydelsen

Som udgangspunkt leveres ydelsen af praktisk, pædagogisk
eller anden støtte i hjemmet af kommunens egne leverandører.
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